
О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 

e-mail: kmet_krichim@abv.bg 

 

О Б Я В Я В А 
 

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска 

собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва: 

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.881 по КК на град Кричим, 

одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. 

София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 3,138 дка, 

находящ се в землището на град Кричим, при съседи: 39921.10.880; ПИ 39921.10.605; ПИ 

39921.10.609; ПИ 39921.10.271; ПИ 39921.10.607; ПИ 39921.10.14 и ПИ 39921.10.603, актуван с 

акт за частна общинска собственост № 1232 от 30.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията – 

гр. Пловдив, под номер 126, том 4, рег. № 2011 от 31.01.2017 г. 

1.1. Началната тръжна цена за имот с кадастрален идентификатор 39921.10.881 по КК на 

град Кричим е в размер на 1 569,00 лв. /хиляда петстотин шестдесет и девет лева/. 

1.2. Определя депозит за участие в размер не по-малък от 10% от началната тръжна цена 

или  157,00  лв. /сто петдесет и седем лева/. 

1.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 157,00  

лв. /сто петдесет и седем лева/. 

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.131 по КК на град Кричим, 

одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. 

София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 3,000 дка, 

находящ се в землището на град Кричим, при съседи: 39921.10.132; ПИ 39921.10.222 и ПИ 

39921.10.639, актуван с акт за частна общинска собственост № 1280 от 22.03.2019 г., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 131, том 20, рег. № 7681 от 25.03.2019 г. 

2.1. Началната тръжна цена за имот с кадастрален идентификатор 39921.10.131 по КК на 

град Кричим е в размер на 1 500,00 лв. /хиляда и петстотин лева/. 

2.2. Определя депозит за участие в размер не по-малък от 10 % от началната тръжна цена 

или 150,00 лв. /сто и петдесет лева/.  

2.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 150,00 

лв. /сто и петдесет лева/. 

ІІ. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 16.07.2019 година от 10:00 часа, в 

сградата на Община Кричим, град Кричим, пл. „Обединение” № 3, зала № 21. 
ІІІ. Депозитът за участие е вносим в брой в касата на Община Кричим или по сметка: 

BG28CECB97903366975700; CECBBGSF ЦКБ АД – клон „Пловдив – България”. 

Депозитите за участие се задържат и освобождават при условията и по реда, предвиден в  

Наредбата за реда за  придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество. 

ІV. Размер на таксата за получаване на тръжната документация – 50 лв. /петдесет лева/ с 

ДДС, внесени в касата на общината или платими по банков път по сметка на община Кричим 

ЦКБ АД – клон „Пловдив – България”, IBAN: BG41CECB97908466975700 IBC: CECBBGSF, 

код за плащане 447000.   

Краен срок за представяне на документацията за участие – 17:00 часа на 15 юли 

2019 година, в сградата на Община Кричим, град Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

деловодство, стая № 13. 

Лице за контакти: Тинка Иванчева – Началник отдел ОбСКРИДОС при Община Кричим, 

стая № 28, тел. 03145 / 23-81. 
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